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Hoe begin je eraan? Eerste ervaringen uit de praktijk
• In gesprek met Emma

• Het AYA- Kompas, Nathalie Belpame (UZ Gent) 

• Richting een AYA consultatie in AZ Klina, Stef Meers en Carmen Decoster (AZ Klina) 

• Op weg naar een multidisciplinaire AYA raadpleging, Ilse Sannen en Hadewijch De Samblanx (AZ Geel) 

• In gesprek met Tim

• Exploratie van een digitaal oncologisch traject van AYA’s, Lieselot Devaere (AZ Groeninge)

• My Needz: digitale tool voor AYA’s, Kleo Dubois (UZ Leuven)

Enkele reflecties met Eveliene Manten-Horst (AYA Zorgnetwerk Nederland)

OVERZICHT SESSIE AYA ZORG IN HET ZIEKENHUIS



Het AYA-Kompas

Belpame Nathalie

AYA Project-Onderzoekscoördinator Kankercentrum UZ Gent

Bestuurslid Care4AYA vzw



 AYA zorg in UZ Gent 

 Een psychosociaal assessment voor AYA’s

 Ontwikkeling van het AYA-Kompas

 Eerste ervaringen

 Toekomst

Inhoud



AYA zorg in UZ Gent

 Sinds 2009 zet UZ Gent in op AYA-zorg: praktijk, onderzoek, beleid en 

opleiding

 Intern multidisciplinair AYA-platform UZ Gent

 Het AYA-Referentie Team “ART”, i.s.m. AYA-referenten op de afdelingen

 Deelname aan werkgroepen en (inter)nationale samenwerking

 Acties en realisaties: 

praktijk- en onderzoeksprojecten, rapporten en publicaties, 

doctoraatsonderzoek, AYA zorginterventies, tools voor AYA’s, 

zorgverleners en naasten, promotorschap masterproeven, brochures en 

boekjes, gastlessen en vormingsmodules, e-learning, enz.



 Strategisch KOTK pilootproject AYACare@Gent (2019-2022)

 Gentse regio: 4 ziekenhuizen + 1e lijnsdiensten

 Transmuraal zorgpad

• Sleutelinterventies in fase van diagnose, behandeling en nazorg

• Werkpakketten in co-design: zorgverleners, AYA’s en naasten

• Mobiel AYA-Referentie Team 

• Individuele ondersteuning AYA’s en naasten

• Coaching zorgverleners 1e en 2e lijn

• AYA-Meetup in Majin Huis Gent



Een psychosociaal assessment voor AYA’s

 Waarom?

 “Beeld krijgen” van de AYA (16-35 jaar)

 Essentie van hoogkwalitatieve AYA zorg = 

tegemoet komen aan specifieke noden en behoeften

 Een generiek zorgpad maar een individueel zorgplan

MAAR

 Internationaal: bestaand materiaal beperkt 

 Weinig specifiek voor AYA’s met een kankerervaring

 Niet aangepast aan onze zorgcontext

 Grote diversiteit AYA-thema’s en levensdomeinen:

• Zorgverleners: nood aan een hulpmiddel om in gesprek te gaan

• AYA’s: nood aan een werkinstrument dat regie geeft

context
Bekommer

-nissen

verwach
tingen

Voor-
keuren

noden
Steun-

bronnen



Ontwikkeling van het AYA-Kompas

 Basis: 

HEEADSSS Assessment (Goldenring et al. 1988 & 2004), de Canteen

Psychosocial Assessment (2011), de AYA-anamnese van AYA Nationaal en 

de I Am Assessment van Teenage Cancer Trust. 

 Co-design met AYA’s en zorgverleners

 Individuele interviews

 Focusgroepen

 AYA-Klankbordgroep

 Implementatie:

 Proefdraaien op verschillende diensten en gebruik door verschillende 

zorgprofielen

 Een gespreksgids voor zorgverleners

 Gebruik in MDO: bespreking uitkomsten AYA-kompas

 Rapportage in EPD







Eerste ervaringen

 Evaluatie en verfijning: ervaringen van zorgverleners en AYA’s

 Aandachtspunten:

 Houding is belangrijk: open ingesteldheid, vertrouwen bieden, tijd nemen

 Privacy belangrijk: alleen zijn in de ruimte

 AYA-kompas niet zomaar ‘afgeven’

 Veelheid aan thema’s kan overrompelend zijn

 Focus moet op het gesprek zelf blijven: geen afvuren van vragen



 Voordelen:

 Geeft regie! AYA bepaalt prioriteiten en geeft het tempo aan

 ‘Eén kruisje is al voldoende’

 Differentiatie mogelijk: wat bespreken + met wie?

 Inzetbaar op verschillende momenten in traject: 

• Bij diagnose: aanzet tot individueel zorgplan

• Tijdens behandeling: richtinggevend in leeftijdsspecifiek zorgaanbod 

en doorverwijzing

• In nazorg: aanzet tot nazorgplan (‘nazorgpas’)

 Volledigheid in thema’s, met gelijke zwaarte

 Bewustwording bij zorgverleners: zorgen van AYA’s zijn uiteenlopend en 

veranderen doorheen traject

 Bewustwording bij AYA’s: mijn zorgen zijn normaal en in mijn (medisch) 

traject mogen die ook aandacht krijgen



Toekomst

 Implementatie en evaluatie in Gentse regio a.d.h.v. vragenlijsten en 

focusgroepen

 Feedback via lerend netwerk KOTK

 Digitale koppeling aan zorgpad van Engage + evaluatie

 Eindversie breed uitrollen over andere ziekenhuizen



Functie

Afdeling of dienst

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11

E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

Vragen? 

nathalie.belpame@uzgent.be

ayateam@uzgent.be

Op de hoogte blijven van nieuwe AYA-initiatieven?
Nieuwe website www.care4aya.be

Bedankt voor de interesse!

http://www.facebook.com/uzgent
http://www.twitter.com/uzgent
http://www.uzgent.be/
mailto:nathalie.belpame@uzgent.be
mailto:ayateam@uzgent.be


28.SEP.2021 | Congres jong en kanker

Richting AYA raadpleging in KLINA
Stef Meers en Carmen De Coster



Interesse in AYA – zorg: standpunt van hematoloog

• AYA kanker zeldzaam, maar vaak hematologisch

- in kleinere ziekenhuizen ”trajectbegeleider” enkel voor de grote 3 (borst, darm, uro) 

• Meeste hematologische AYA-kankers “standaard” eerstelijnsbehandeling

- Hodgkin, DLBLC, CML → standaard, vaak geen studies

- taak van “1ste” lijnsziekenhuis

• Het stopt niet (het begint pas) na de chemo/radiotherapie!
- Re-integratie (R)entree

- Verzekeringen

- Cognitief

- Fysiek

- Laattijdige nevenwerkingen

• Taak van ons als behandelingscentrum



Interesse in AYA – zorg: standpunt van psycholoog

AYA noden 

• Fysiek welzijn

• Relaties met vrienden/familie/omgeving

• Opleiding/werk

• Financiële situatie, huisvesting, mobiliteit

• Vrije tijd, particapatie aan sociaal leven, 

lotgenotencontact

• Levensstijl, risicogedrag

• Seksualiteit, intimiteit, fertiliteit

• Emoties, psychologische verwerking

• Zingeving, spiritualiteit, culturele achtergrond

• Uiterlijk, lichaamsbeeld



AYA in KLINA: organisch gegroeid

• AYA movement opgericht in 2016

- AYA’s + zorgverleners + KOTK

- AYA zorg // AYA werk // AYA nazorg

- Vanuit KLINA: AYA’s, psychologe, arts

• AYA movement en KLINA

- AYA werkgroep zorg (Carmen De Coster, Stef Meers)

- CHI opleiding (Stef Meers)

- Strategische adviesraad AYA movement (Stef Meers)



AYA raadpleging: AYA-zorg

• STAP 1: AYA team

• STAP 2: AYA vergadermomenten
- AYA zorgpad implementeren

- Aanmelding eerste AYA’s, bespreking gekende AYA’s

• STAP 3: zorgpad implementeren
- AYA consultatie 

- AYA-folder

• STAP 4: …



STAP 1: AYA team

• AYA team (° juli 2020)

- Psychologe (Carmen De Coster)

- Verpleegkundige (Jessica Aernouts, Hilde Maes, Nadine Bevers) → nu Natalie Lambrechts 

- Sociale dienst (Ann De Buysscher, Kristin Goris)

- Hematoloog (Stef Meers)

- Gezocht: kinesitherapeut, oncoloog



STAP 2: AYA vergadermomenten 

• VAST vergadermoment (“AYA-overleg”)

- Tweewekelijks, maandag 12h45-13h30

- Aanwezigheid van alle leden van het AYA-team; soms met deel van het team

- Patiëntenbespreking

◦ Aanmelding nieuwe AYA’s

◦ Overleg moeilijkheden van gekende AYA’s

- Beleidsmatig: zorgpad uitschrijven en implementeren, brochure, AYA bevraging



STAP 3: implementatie van het zorgpad

• Diagnose van kanker bij AYA

- → aanmelding aya@klina.be of mondeling (telefonisch/”wandelgangen”) – meestal door 

oncoloog / hematoloog

- MOC: behandelingsvoorstel (“medisch”)

- AYA-overleg (psychosociaal, medisch)

- polikliniek: AYA raadpleging arts + AYA sleutelfiguur

- Specifiek AYA → fertiliteit, onderbreken/starten werk/studies

mailto:aya@klina.be


AYA raadpleging

• Gestart in september 2020

• 2 vaste sloten voor AYA (30 min) op vrijdagnamiddag

• Raadpleging wordt gevolgd door oncopsychologe en arts samen

• Opzet?

- Screeningsconsultatie → doorverwijzing naar andere arts, begeleidingsvpk of sociale dienst

- Opvolgingsconsultatie → nazorgfase 

• Laagdrempelig 

• Debriefing voor en na

• Parallel worden opvolggesprekken door psychologe preferentieel op vrijdag ingepland

- toch onverwacht papierwerk of problemen→ direct overleg



AYA raadpleging

Oogpunt van de arts

• Slechtnieuwsgesprek bij AYA

- gedeelde smart

- teamwerk (”wij” zijn er voor jou)

- extern geheugen (”ik had dat toch 

verteld?”) 

• Opvolggesprek

- psychologe geeft voorzetten voor moeilijk 

bespreekbare onderwerpen/schroom

Oogpunt van de oncopsychologe

• Laagdrempelige en vroegtijdige 

kennismaking met de “psycholoog”

• Psycholoog eerder als coach (“AYA-

sleutelfiguur”)

• Observatie vanuit de zijlijn, ingrijpen wanneer 

nodig 



Toekomstbeeld

• Vast moment in de week waar soc dienst, onco/hemato, psycholoog, verpleegkundige, 

cardioloog aanwezig zijn

• vooraf “keuzemenu” van AYA (wie had ik graag willen zien)

• Toch eerder laagdrempelig. Huisarts = prima, maar in realiteit hebben veel AYA’s geen contact 

hiermee

• ”aya@klina.be”



VALKUILEN

• Hobbyistenwerk: tijdens lunchpauze

• groot verloop van teamleden

- door ziekte, andere uitdagingen, COVID

- expertise gaat verloren

- oplossing: voor elke taak 2 teamleden (arts, psycholoog, soc dienst, vpk)

• TIJD

- op hoger niveau steeds maar bedelen voor “tijd”



OPPORTUNITEITEN

• AYA zorg is “nieuw” 

• mensen op de werkvloer onderkennen de leemte en raken snel begeesterd door het project

• project werkt aanstekelijk, aangewakkerd door kleine “overwinningen” (bv. internet-access op 

de gang)

• uiteindelijk leidt AYA zorg ook voor betere kwaliteit van zorg voor de rest

• AYA’s willen zelf ook iets betekenen voor het grotere geheel, zijn zoekende naar betekenis 

binnen AYA-zorg



TIPS

• Zoek naar iemand die trekkersrol op zich neemt (die tijd maakt in agenda), naar onze mening 

maakt het niet uit welke functie

• Een hoofd- of adjunct hoofdverpleegkundige binnen team kan wonderen verrichten in het 

“gangske”.

• Vergader in het begin meer dan nodig. Kies een vast moment en probeer het vast te houden.

• Idealiter heb je een back-up voor elk teamlid.

• Informeer je, lees, volg de module van CHI. Idealiter door alle leden van het team.



Op weg naar een multidisciplinaire
AYA raadpleging

Dr. H. De Samblanx

Ilse Sannen

28 September 2021



2018

31

- ‘AYA’

- Contactmomenten met Kom op tegen kanker

- Multidisciplinair overleg oncologisch team

- Noden van AYA populatie?



2019

32

- Feedback gesprek met AYA’s zelf

- Positieve en negatieve ervaringen

- Verschillende overlappende noden

- Maar toch ook diversiteit



Werkpunten

33

- Contact met leeftijdsgenoten

- Verloren voelen na behandeling

- Continuïteit in psychologische ondersteuning?

- Seksuoloog



Aan de slag!

34

- Wat kunnen we doen?

- Seksuoloog op zelfstandige basis

- AYA zorgpad



Multidisciplinair 
oncologisch overleg

Behandeling : 
operatie, bestraling, 
chemo, medicatie

Opvolging na actieve 
behandeling, 

verpleegkundige 
consultatie

Consultatie arts-
specialist

Noodzakelijke 
onderzoekingen

Diagnose en 
uitleg therapie

AYA zorgpad : de ideale wereld

35



AYA zorgpad : de realiteit

36



37

Project AYA – Implementatie Ziekenhuis Geel

1.  Het AYA –team : structuur

- Psychologen 

- Artsen 

- Directie 

- Diëtisten 

- Verpleegkundigen

- Sociale dienst 

2. Organisatie van een multidisciplinair consult 

- Tweemaandelijks

3.  Organisatie van een lotgenotencontact 

- Via Kom op tegen Kanker

- Via interne contactmomenten in het ziekenhuis

4. Samenwerking met fertiliteitscentrum UZA

5.  Socio-cultureel programma



Het multidisciplinair overleg

- Start tweemaandelijks

- Aanwezigheid van arts (met rotatie), psycholoog, diëtist, 

verpleegkundige, seksuoloog, sociale dienst, kinesitherapie

- Screening naar noodzakelijke consultatie – doorverwijzing op 

vraag voor specifiek begeleidingstraject

- Locatie buiten ziekenhuis - informeel

38



2020

39

- Covid!

- Goedkeuring multidisciplinaire raadpleging

- Opstart begin 2022?

- Uitschrijven zorgpad met AYA nurse



2021

40

- Toestemming voor uitvoering

- Financiële steun voor AYA nurse?

- ‘Goodwill’ van de beschikbare teamleden

- Projectaanvraag



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?



Lieselot Devaere – coördinator supportieve
diensten oncologie

28/09/21 – Congres Jong en kanker

Exploratie van een 
digitaal oncologisch 
traject van AYA’s



• Groot perifeer ziekenhuis

• Aantal nieuwe diagnoses AYA’s: 30-40 per jaar, verspreid binnen 
ons ziekenhuis over verschillende diensten en afdelingen

• Belang van leeftijdsspecifieke zorg

• Keuze voor oprichting van AYA werkgroep

az groeninge



• Oprichting in 2020

• Multidisciplinair team: psycholoog, sociaal werker, medewerker 
dienst zingeving, seksuoloog, hematoloog, onco-coach, 
verpleegkundig specialist oncologie, fertiliteits arts, medewerker 
palliatief support team, coördinator supportieve diensten 
oncologie

• 3 maandelijks overleg volgens vaste structuur

• Vooraleer er prioriteiten of actiepunten kunnen bepaald worden, 
moest er eerst gekeken worden naar hoe AYA-zorg op heden 
verliep. 

AYA werkgroep



• Er werd voor gekozen om het traject van aantal AYA’s retrospectief te bekijken 
met aandacht voor verschillende pathologieën (o.a. hemato, uro, senologie). 

• Doel: knelpunten en sterktes binnen onze huidige AYA-zorg gaan visualiseren

• Vertrek vanuit dossier binnen KWS en in overleg met betrokken oncocoach

• Nadien: casuïstiekbespreking

Dossier analyse AYA



Sterktes Aandachtspunten

- Bundelen van consultaties (oncoloog –
uroloog)

- Ouders worden mee uitgenodigd met 
akkoord AYA

- Frequente contacten met onco-coach
- Vaak 1 vertrouwenspersoon
- Gestandaardiseerde doorverwijzing naar 

andere disciplines (o.a. sociale dienst, 
dienst oncodiëtiek)

- Documentatie van zorg binnen KWS sterk 
verspreid

- Herhaling van bepaalde thema’s door 
verschillende zorgprofessionals

- Andere thema’s onderbelicht (o.a. 
fertiliteit, seksualiteit)

- Afronding behandeling en follow-up



Eerste prioriteit: verbeteren van visibiliteit van AYA’s in het elektronisch dossier 
voor zorgverleners ziekenhuisbreed

• Duidelijk overzicht voor interne multidisciplinaire zorgverleners wat het 
zorgtraject van een AYA behelst.

• Welke stappen zijn reeds gezet door de verschillende zorgverleners en wat moet 
er nog gedaan worden?

• Bij voorkeur: alles wat met AYA te maken heeft op 1 plaats binnen KWS

• In tweede tijd AYA ook mede-eigenaar maken van dit proces met het oog op 
verhogen van dialoog en zelfmanagement. 

Prioriteiten AYA-zorg az groeninge



• Op heden vooral nog exploratieve fase 

• 1ste stap:

- Uittekenen van uniform, pathologie overschrijdend zorgtraject 
van AYA 

- Kan aangevuld worden met kenmerken die eigen zijn aan de 
pathologie

Methode



Zorgtraject

Overzicht van verschillende fases die AYA doorloopt

Aanmelding -
Diagnose

Behandeling Follow-up Palliatieve fase Overlijden/nazorg



Zorgtraject werd overlopen met de verschillende disciplines betrokken in 
de AYA werkgroep: 

- Wat zijn per fase en per discipline noden en verwachtingen?

- Hoe wordt er gecommuniceerd tussen de verschillende zorgverleners? Hoe weten we 
wie wat al heeft gedaan? 

→ Zorgtraject digitaliseren op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
manier

→ Idee van een “AYA-knop” met verschillende tabbladen waar 
verschillende zorgverleners kunnen in schrijven

→ Ieder tabblad kan verschillende fase van het zorgtraject omvatten



• Familiestructuur (ouders/brussen/….)

• Relatie

• Vriendschappen/leeftijdsgenoten/peers

• Gender – seksuele voorkeur

• Kinderwens/ kinderen/fertiliteit

• Job/opleiding 

• Student – werkzoekend - werkend

• Financiële situatie

• Krachtbronnen

• Hobby’s/ vrije tijdsinvulling

• Levensbeschouwing

• Sport en beweging

• Social media/ communicatie

Tabblad persoonlijke informatie



Aanmelding:

• bespreking diagnose

• bespreking staging

• bespreking onderzoeken

• bespreking behandelopties

• fertiliteitsconsultatie vrouw  (daarbij vrij veld met evt motivatie + evt resultaat)

• Indien noodzakelijk: cryopreservatie man te Brugge 

• voorstelling van de oncokliniek

• ‘jongerenbox’ meegegeven 

• ‘de liefhebbende manager’ meegegeven 

• uitleg en doorverwijzing naar bewegingsprogramma tijdens de behandeling ‘sterkker onderweg’ 

• …..

Tabblad aanmelding-diagnose 



• ‘AYA-knop’ nog in volle ontwikkeling

• Suggesties en ideeën doorgegeven aan KWS en concrete ontwikkeling volgt 
nog. 

• Eénmaal er een bepaald eindproduct is, willen we dit eerst aftoetsen bij 
AYA’s vooraleer er implementatie kan zijn. 

• Vervolgens willen een testfase starten en de reacties van de gebruikers (in 
eerste instantie zorgverleners) in kaart brengen en bijsturen waar nodig. 

• Na evaluatie hopen we het dan verder te kunnen uitbreiden en de AYA ook 
mede-eigenaar te maken van zijn digitaal zorgproces (cfr. UZ Leuven). 

Stand van zaken - Toekomst



www.linkedin.com/company/azgroeninge/

www.twitter.com/azgroeninge

www.facebook.com/azgroeningekortrijk

www.instagram.com/azgroeninge

Volg ons:

Vragen - contact

lieselot.devaere@azgroeninge.be

http://www.linkedin.com/company/azgroeninge/
http://www.twitter.com/azgroeninge
http://www.facebook.com/azgroeningekortrijk
http://www.instagram.com/azgroeninge
mailto:lieselot.devaere@azgroeninge.be


MY NEEDZ

Digitale tool voor AYA’s
AYA project UZ LEUVEN – september 2021



AYA zorg in UZ LEUVEN

- Verschillende initiatieven gestart vanuit COZ

- AYA project januari 2020 – december 2022

- Werkgroep, stuurgroep, lerend netwerk

- Dankzij de steun van vele partners:



AYA zorg in UZ LEUVEN

Enkele acties:

- AYA roomservice

- Website ‘Jong en kanker’

- Instagram en Facebook

- AYA adviesgroep

- Interne AYA studiedag

- AYA aanspreekpunten per afdeling

Doel: 

o AYA’s informeren, een plaats geven

o Zorgverleners sensibiliseren, opleiden

www.uzleuven.be/jong-en-kanker

http://www.uzleuven.be/jong-en-kanker


Uitgangspunt

- Veelheid aan informatie

- Niet op het juiste moment

- Niet altijd toegang tot zorg (ambulant, follow-up, focus op medische)

- Niet de juiste persoon vinden

- Niet durven

→ Een antwoord op deze vragen, op elk moment consulteerbaar

→ Aanvullend op een gesprek

→ Een plaats om vragen te stellen

→ Zelf mee aan de slag, inspiratie, autonomie



AYA = jongere of jongvolwassene



My Needz: thema’s



My Needz: thema GEVOELENS 



My Nexuz

Nexuz-ziekenhuizen

App mynexuzhealth

My Needz



My Needz: thema GEVOELENS



My Needz: thema GEVOELENS



My Needz: vragen stellen



My Needz: concreet

• Elke AYA krijgt deze tool als ‘dagboek’ toegewezen in ‘My Nexuz’

• Doorverwijzing:
• naar website (www.uzleuven.be/jong-en-kanker) met aanvullende informatie

• naar zorgverleners (‘spreek … hierover aan’, ‘vraag naar …’)

• Mogelijkheid om vragen te stellen: 
• komen terecht in werklijst

• wordt (in eerste fase) beheerd door AYA projectcoördinator en ‘ge-dispatcht’ naar 
betrokken ZV, die contact opnemen met AYA

• Haalbaarheid? Aantal vragen? Testfase!

• Tool wordt verder uitgewerkt en vanaf oktober getest bij 30 AYA’s



Tijdslijn

maart 2021 – augustus 2021 Ontwikkeling prototype

Testronde: 5 AYA’s

september 2021 – oktober 2021 Evaluatie en bijsturing

Opmaak inhoud

oktober 2022 – januari 2022 Testronde: 30 AYA’s met diverse profielen

februari 2022 - maart 2022 Evaluatie en bijsturing

april 2022 Start bekendmaking bij zorgverleners en AYA’s

april 2022 – juni 2022 Implementatie in zorgtraject

september 2022 Evaluatie en bijsturing

september 2022 – december 2022 Disseminatie naar andere Nexuz-ziekenhuizen



Aandachtspunten

• Bekendmaking: bij AYA’s én zorgverleners

• Haalbaarheid van het opvolgen van vragen

• Bereik?

• Integreren in de zorg: vervangt geen gesprek, complementair

• Evalueren



Vragen? Interesse?

Neem contact met ons op:

Kleo.dubois@uzleuven.be

Annemarie.coolbrandt@uzleuven.be

Bedankt voor jullie aandacht!

mailto:Kleo.dubois@uzleuven.be
mailto:Annemarie.coolbrandt@uzleuven.be


Reflecties en conclusies met Eveliene Manten-Horst



Voor meer info over het lerend netwerk AYA zorg:

hans.neefs@komoptegenkanker.be

Voor meer info over AYA opleidingsaanbod Cédric Hèle Instituut:

kleo.dubois@cedric-heleinstituut.be

www.chicom.be 

CONTACT

mailto:hans.neefs@komoptegenkanker.be
mailto:kleo.dubois@cedric-heleinstituut.be

